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Dzjowina trekkingweekend

langs de Semois

Met slinkse manieren kwamen we zaterdagmiddag aan de gesloten Camping Alireu aan in de

Semoisvallei, net voorbij Bouillon. De wagen lieten we hier achter en vertrokken dan op weg

langsheen de rivier naar de hoofdstad van het Semoisdal.

Verslag van den dzjow, 30 mei 2009.

Nog even de bakker opgezocht en vervolgens de schilderachtige brug
over om zigzaggend te klimmen naar de hoogten boven de
meanderbocht waar een uitkijktoren ons opwachtte. We genoten in de
koude wind van de uitzichten en keerden dan weer terug naar
beneden bij het arriveren van cultuurloze Franse jongeren.

Na een stukje doorheen het bos met korte uitzichtjes op de abdij van
Cordemois volgde weer een mooi uitzichtpunt boven de Moulin de
l’Epine en waar we een eerste maal het Graf van de Reus zagen
liggen. De eerste steile afdaling achter de rug liepen we verder
langsheen de Semois om bij de Moulin des Rivages een middagpauze
te houden.

Bij het klimmen naar de hoogten van Botassart konden we Hennie niet tegenhouden om het plaatselijke bosmuseum
een opsmukbeurt te geven. Hopelijk worden volgende bezoekers niet te erg geshockeerd. Boven volgde uiteraard het
overbekende uitzicht over de meander van het Graf van de Reus met hier en daar lage wolkjes die uit het dal
opstegen onder de regenwolken.

De rest van de namiddag volgden we de GR15 verder tot we weer bij
de volgende meanderbocht in de Semois uitkwamen nabij Les
Echelles. Onze bivakplek stond al vast, nabij een schuilhutje op de
hoogten boven deze meanderbocht. Het begon al donker te worden,
maar we probeerden toch verder door te steken over de steile
rotshellingen op de noordelijke flank van de meander om zo via de
laddertjes naar boven te geraken. Niet veel verder beslisten we dat
het toch beter was terug te keren en via het nummertje 84 (zoals de
GR nu ook loopt) naar boven te gaan. Het pad verder naar de
laddertjes werd te glibberig en te moeilijk voor de Dzjowina-
geaarden onder ons.

Het was bijna donker toen we boven aan de bivakplek aankwamen.
We stelden onze tent en groepstarp bij elkaar op, bereidde het
feestmaaltijd van soep, het hoofdgerecht van gebakken patatjes met
spekblokjes uitjes en tomaten en tot slot verorberden we nog een
hele pot met ter plekke ineengestampte chocomousse (lekker!). En na
nog een potje bonen planten kropen we uiteindelijk onder de wol. ‘s
Nachts kroop ik nog even uit mijn bivakzak om de tarp weer vast te
maken. Door de opgekomen wind was de achterkant van het zeil
losgekomen en wapperde geregeld de lucht in door de wind… en
Weejvie sliep maar verder.

De volgende ochtend na het inpakken en roerpannenkoekenei-ontbijt beslisten we om de laddertjes maar voorgoed
links te laten liggen en verder te lopen naar Rochehaut en Frahan. Te Rochehaut nog even bevoorraad en vervolgens
afgedaald naar Frahan met tussendoor uiteraard het bekende uitzicht op de Frahanmeander. Doorheen het dorpje
Frahan klommen we weer naar boven, de Crêtes de Frahan op. Hier kwamen we toch weer even aan een opwindend
stukje, maar al gauw was alles alweer terug in orde.

Heel de kam over hielden we de middagpauze aan de samenvloeiing
van de Bonru in de Semois. Het regende nu weer even, maar we
zaten droog beschut onder dikke sparrenbomen. Via de mooie
uitzichten van de Chaire à Prêcher en het dorpje Corbion liepen we
tot aan de Pic du Diable aan het Graf van de Reus waar we weer
even een laatste pauze hielden en van de uitzichten genoten. Tot slot
volgde nog een schoon stuk vlak langs de Semois tot we weer aan
Camping Alireu aankwamen en over het campingterrein naar de
autoweg klommen waar we de wagen weer opvisten. Na nog een kort
uitje op een terras te Bouillon keerden we weer huiswaarts, ons
afvragend hoe het nu met Dzjowina zou zijn vergaan. Want helaas

Beschrijving
De Semoisvallei tussen Bouillon en Frahan.

Geschatte totale afstand
34km

Kaarten
NGI 67 (1:50 000) of 67/1-2 (1:25 000)

GPS coordinaten vertrekpunt
49.789763125321954 (lat), 5.047810077667236
(lng)

Deelnemers
Annelies, Hendrik, Wim en den dzjow

Reisdatum 
van 10 november tot 11 november 2007

Type van de activiteit
Wandelen

Moeilijkheidsgraad
Eenvoudig. Goede conditie vereist.
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hebben we ze nergens tegen het lijf gelopen.

Conclusie
De Semoisvallei blijft een klassieker in de Ardennen. Steile hellingen, rotsen, trapjes, en hier en daar

een mooi uitzicht over een meander. Hier maak je je tocht zo zwaar als je zelf wil.

DE GEVOLGDE ROUTE
Zaterdag 10 november:
Camping Alireu, Bouillon, Pont de Poulie, Belvédère Bouillon, Moulin de l’Epine (vanaf hier GR15), Moulin des Rivages,
Botassart, Virée du Ru, Monding Liresse in Semois, Schuilhut Les Grandes Faloijes.
Afstand: 16.0km

Zondag 11 november:
Schuilhut Les Grandes Faloijes, Rochehaut, Frahan, Crêtes de Frahan, Bonru (verlaten GR15 traject), Les Croisettes, Chaire à
Prêcher, Corbion, Sentier des Points de Vues, Pic du Diable, Camping Alireu.
Afstand: 18.0km
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